
Ministerstwo
Rodziny, Pracy i

Polityki Spolecznej za rok2OI7

. Formulorz należy wypełnić w języku polskim;

. Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

. w trakcie wypełniania formulorza istnieie możliwość dodawania wierszy oroz zawijonio tekstów w poloch;

. we wszystkich poloch, w których nie będq wpisone odpowiednie informocje, noleży wstawic pojedynczy znok myśIniko (--).

2o18-o7-04

Nr lokalu

Poczta PlEKARY ŚLĄsKlE

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego 2005-03-09

27790960300000 6. Numer KRS 0000133718

Funkcja

Aleksandra piecuch Prezes Fundacji TAK

a (Lłrrł 
^ldan}t lznnłrnli ltth narl;nrt t nrganizarii

lmię i nazwisko Funkcja

Joanna stokowska Rada Fundacji TAK
(Nolei wpisać imiono, nozwisko oraz informacje o funkcji

kontroli lub
Jerzy Piecuch Rada Fundacji TAK

nadzoru) paweł piecuch Prezydent Rady Fundacji TAK

Druk: NlW-CRSO

Ro cz n e sprawozd a n i e m e ryt ary ąnę z.,działalnaści
organizacji pożytku publicznego

Data zamieszczenia sprawozdania

l. Dane organlracii pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji FUNDACJA ANDRZEJA s. Pl EcUcHA " PoWlAToWE DZl Ecl"

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA y'Vojewództwo ŚL4srlr Powiat M. PlEKARY Śusrtr

Gmina M. PlEKARY Śt-Ąsrtr Ulica GRAN|CZNA \r domu 7

Miejscowość PlEKARY
śl.4srtr

Kod pocztowy 4L-940 Nr telefonu 032 389 25 99

Nr faksu 032 389 25 85 E-mail
Fl lnrl:ri:rDnnwieiawprlzipri n

Strona www www,powiatowedzieci.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

5, Numer REGON

7, §kład organu zarządzającego organizacji

INaleźy wpisoć imiono, nozwiska oraz informocje o funkcji

lmię i nazwisko Wpisany do KRS

lelIxuIleJ pIćęl

Wpisany do KRS



9. Ce|e statutowe organizacji

(NoleŻy opisoĆ cele no podstowie statutu orgonizocji)

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Noleży opisoć sposób reolizocji celów stotutowych orgonincji na
podstawie stńutu orgo nizocji)

FUNDACJA REAL|ZUJE SWOJE CELE W ZAKRESlE DOBROCZYNNOŚCl,
ocHRoNY ZDRoWlA l PoMocY SPoŁEcZNEJ PoPRZEZ oRGANlZoWANlE l

Fl NA N soWA N l E P RZE Dsl ĘWzlĘc P oP RzEz KTo RE os lĄGA s l Ę ZAŁoZo N E

cELE FUNDACJl W ryM W sZcZEGÓLNoścl:
a) ZAKUP LEKÓW
b) oRGANlZoWANlE l FlNANSoWANlE LECZENlA RATUJĄCEGo ZDRoWlE l

żvclr
c) UDZlELANlE POMOCY FlNANSOWEJ l RZECZOWEJ
d) oRGAN|ZoWANlE l FlNANSoWANlE WYPoCZYNKU W TYM KoLoNll l

WYclEcZEK
0 WSPoMAGANlE FlNANsoWE EDUKACJl

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

],. Pomoc w leczeniu oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych

2. Finansowanie zakupu sprzętu sportowego oraz rehabilitacyjnego

3. Finansowanie wyposażenia sal przedszkolnych, w tym zakupu mebli- krzesełka, stoliki, szafki oraz
regały, Zakup dywanów do sal przedszkolnych, zakup tablicy suchościeralnej, zakup sprzętu muzycznego
(boomboxy) dla przedszkolaków, zakup sprzętu multimedialnego- tabletów, laptopów. Zakup materiału
na pościel dla przedszkolaków. Zakup wyposażenia placów zabaw,

4. Finansowanie pomocy dydaktycznych, zabawek, klocków edukacyjnych, gier, artykułów plastyczno-
papierniczych, zakup książek edukacyjnych dla dzieci z przedszkoli

5. Wspomaganie klubów sportowych- troska o rozwój sportowy dzieci w tym finansowanie zakupu
sprzętu sportowego, odzieży sportowej, refundacja uczestnictwa w zawodach. Fundowanie nagród w
turniejach piłkarskich oraz zawodach sportowych dla najmtodszych, dofinansowanie do wyjazdów
turniejowych.

6. Dofinansowanie kosztów transportu organizowanych wycieczek, wyjazdów- "Zielona Szkoła".
Dofinansowanie szkoleń dla najmłodszych.

7. Dofinansowanie zakupu strojów sportowych dla drużyn sportowych

8. Współpraca z innymi instytucjami w ramach realizacji wspólnych celów dla dzieci między innymi:
-Teatr Za Jeden Uśmiech z Krakowa
-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny
-Stowarzyszenie Ruchu Chorzów Niebiescy
-Komitet Obywatelski miasta Piekary Śląskie
-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
-Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piekarach Śląskich
-Komenda Policji w Piekarach Śląskich

Druk: NlW cRso

lł. Chańkterystyka dziatalności organizacli poiytku publicznego w okre§ie sprawozdawczym



| 7.2, Zasięgterytorialny prowadzonej przez
organizację działa l ności pożytku publ icznego

(Nałeży wskazać jednq lub więcej pozycji)

ll
LJ

,,L)

L)

L--j

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dziel nica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

W województwo

m kilka województw

m cały kraj

n poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Noleży oszacować liczbę odbiortów dzialań organizacji w okresie
sprowozdowczym, w podziale no osoby flzyczne i osoby prowne)

2.2. lnf ormacje na temat
innych (niż wymienionych w
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz
których organ izacja działała

(Np. zwierzęto, zabytki)

3" 1. Organieacja pfowadżiła działal ność nieodpłatną pożytku publicznego

3,2. aależy podoć informocję no temat przedmiotu działalności
nieodpłatnei organizacjj W okre,ie sprawozdowczym, wroz ze
wskazoniem sfer/y dzidłólności pożytku publicznego, o który€h
w art. 4 ust.7 ustawy z dnia 24 kwietnio 2003 r. o działalnł:ści
pożytku publicznego i o wolontoriacie (Dz. u. z 2010 r. Nr 234, poz.
15j6, z późn. Zm.), d tdkże kodu/ów PKD 20a7

tej działolności. Jeśli orgonizocja prowadzi
więcej niż 3 rodzaje działolności nieodpłotnej, noleży podać
informocję na temot tlzech glównych rodzojów działotności (podonie
maksymolnie 3 kodów), zactynając od głównego przedmiotu
działalności

Osoby prawne

Druk: NlW cRso

Osoby fizyczne 8

31

' Ierf

Iu*



oruk: Nlw-cRso

Sfera działalności pożytku
publicznego

przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób
n i epełnosprawnych

l Działalność pozostałych

I organizacji członkowskich,
gdzie indziej
nieklasyfikowa nych.

Pod opieką Fundacji
znajdują się dzieci chore i

niepełnosprawne, którym
co miesiąc
sfinansowaliśmy rożnego
rodzaju zabiegi medyczne
rehabilitacyjne a

m ianowicie hipoterapię,
rehabilitację w wodzie czy
sesje rehabilitacyjne. W
tym temacie
współpracowaliśmy z
rehabilitantką Katarzyną
Borońską, Logopedą
Aleksandrą Karlik,
Gabinet
Neurologopedyczny Via-
Logos. Poza
finansowaniem zabiegów
fundacja dla swoich
podopiecznych
refundowała koszty
zakupów leków ratujących
życie oraz
wspomagających leczenie.
Dofinansowywa liśmy

Jla dzieci
tienełnn<nrerrrnrrrh \A/iplo

l tych dżieci wychowuje
;ię w rodzinach, które żyją

roniżej minimum
;ocjalnego z trudem
:dsPoKdJdJqL PoU5tdWoWe
rntrzohll r:lzio iav iarllania

:zy ubrania. Dzięki nam
lzieciaki mają |epsze
varunki życiowe-
lormalne dzieciństwo, a

:o najważniejsze mogą
lontynuować leczenie
lraz rehabiłitację.



pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom W

trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych
rodzin i osób

Działalnośćpozostałych |St.ZS.Z
orga nizacji członkowskich,
gdzie indziej
nieklasyfikowana.
W ramach pomocy
społecznej Fundacja
współpracowała z
przedszkolami, szkołami
refundując w całości lub
części zakup - pomocy
dydaktycznych, gier,
klocków oraz artykułów
papierniczo - plastycznych,
sprzętu niezbędnego do
prowadzenia zajęć
przedszkolnych, szkolnych.
Ponadto w placówkach
oświatowych
wyposażyliśmy salki w
meble a ogrody w
huśtawki czy zabawki. Nie
zapomnieliśmy o rozwoju
sportowym dzieci,
wspomogliśmy kluby
sportowe refundując
sprzęt i odzieŻ sportową,
nagród w turniejach
piłkarskich czy dojazd na
turnieje sportowe. W
ramach realizacji
wspólnych celów dla
najmłodszych Fundacja
kontyn uowała współpracę
z innymi instytucjami
między innymi: Teatr za
Jeden uśmiech z krakowa
- dofinansowaliśmy
upominki dla dzieci, które
zostały wręczone podczas
sztuki teatralnej, Komitet
Obywatelski Miasta
Piekary Sląskie, wspólnie
organiZowaliŚmy Test
Wiedzy Obywatelskiej dla
dzieci ze szkół
gimnazjalnych z Piekar
Śląskich oraż miast
ościennych.

Druk: NlW cRso



Wypoczynek dZieci i

młodzieży
Dzialalność pozostałych
orga nizacji członkowskich,
gdzie indziej
nieklasyfikowana.
Fundacja w ramach
wypoczynku dla dzieci i

młodzieży dofinansowała
koszty wyjazdu na
wycieczki szkolne i

przedszkolne. Fundacja
wspomagała dzieci
wychowujące się w
rodzinach o trudnej
sytuacji materialnej
dofi nansowując
organizowane przez Kluby
5portowe obozy
szkoleniowe i sportowe.
Ponadto Fundacja
wspomagała
indywidualnie rodziny,
które zwróciły się z prośbą
o częściowe sfinansowanie
kosztów obozów czy
kolonii organizowanych w
czasie letnim.

4. 1. Organizacja prowadziła dzialalność odpłatną pożytku publicznego

Ą.2. ualezy podoć informację no temot przedmiotu działalności
orgonizacjiw okresie sprawozdawczym, wroz ze

wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których
w ort. 4 ust.7 ustawy z dnja 24 kwietnia 200j r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, o także kodu/ówPKD 2a07
odpowiodojqcego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi
więcej niż 3 rodzaje działolności odplotnej, noteży podać inlormację
no temot tąech gtównych rodzajów działolnoŚci (podanie
moksymalnie 3 kodów), zdcżynahc od glównego pnedmiotu
działolnaści

Sfera działalności pożytku
publiczne8o

Numer Kodu (PKD)

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5.2, Nolety podoć informocję no temot przedmiotu dziąlalności
go,podarczej organizocji wroz z opisem tej dziołolności w okresie
sprawozdawczym, o także kodu/ów PKD 2007
odpowiodojqcego/ych tej dzioła!ności. Jeśli organizocja prowodZi

więcej niż 3 rodzoje dziołolności gospodorczej, nateży podać
informację no temat trzech głównych rodzojów dżiołotności (podonie

maksymalnie 3 kodów), zoczynajqc od głównego pnedmlotu
dzialalności

Druk: NlW-CRSO

91.33.z

4, lnłalmacia dłtxlrnąca dńałalnośd odpłatnaj poźytku publłczn*go w okra§ie §pravrozdawczym

, laK
ft łłie

przedm iot działa lności

5. lnformacja doĘcząca dziatalności gospodarczej organizacii w okresi€ sprawozdawcrym

,. 
Naw.

r łłię



64.99.z Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie
indziej nieklasyfikowana z wyłączeniem
ubezpieczeń i Funduszów emerytalnych.
Źrodłem pozyskania środków poza darowiznami,
subwencji oraz !%" podatku jest działalność
gospodarcza Fundacji polegająca na obsłudze
wierzytelności a mianowicie windykacji not

które zostały darowane Fundacji

]na podstawie umowy darowizny. W związku z

Itym, 
w zależności od indywidualnej sytuacji

] 
prowadzimy działania zmierzające do

Iodzyskania należności z powierzonych not.

IDziałami zgodnie z prawem i zasadami

I 
prowadzenia działalności gospodarczej skupiając
się na polubownym wyegzekwowaniu
należności od dłużnika czyli poprzez negocjacje z

dłużnikami, korespondencje, rozmowy
telefoniczne bądźteż spotkania z klientami. Gdy
wyżej wymienione czynności windykacyjne nie
przynoszą zamierzonych efektów wtedy sp rwę
kierujemy na drogę postępowania sądowego,
jednakjest to ostateczność. Na bieżąco
informujemy o wszystkich etapach przebiegu
windykacji, nie pobieramy żadnych opłat
wstępnych. Ponadto świadczymy usługi
związane z obsługą administracyjno-biurową.

268 65l,t9 zł

I82 83I,88 zł

0,00 z,|

0,00 zt

0,00 zł

85 819,31 zł

2.7. P rzy ch ody z 7% p o datku d och od owego od osó b f izy czny ch t31,978,90 zI

0,0O zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Druk: NlW cRso

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

llL ?lłlehady i koszt? oĘaniznrcii płżfiku pu,btinnego w okresie splav,ozdawcłłm

1. lnformacja o przychodach organizacji

]". Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

a) Przychody z działalności nieodptatnej pożytku publicznego

b) Pnychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

c) Przychody z działalności gospodarczej

d) Przychody finansowe

e) Pozostałe pnychody

2. lnformacja o źńdłach przychodów organizacji

2,2,Ze źrodeł publicznych ogółem:

b) ze środków budżetu państwa

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego



d) ze środków państwowych funduszy celowych 0,00 zł

2.3. Ze źródel prywatnych ogółem : I0 859,27 zł

a) ze składek członkowskich 0,0O zł

b) z darowizn od osób fizycznych 3 470,0O zł

c) z darowizn od osób prawnych 7 389,27 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00 zł

e) ze spadków, zapisów 0,0O zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 0,00 zI

2.4.Zinnych źródel L25 873,02 zt

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień
roku 5prawozdawczego

60 640,07 zł

3.2. Wysokość kwoĘ pochodzącej z l% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w
okresie sprawozdawczym ogółem

63 205,42 zł

3,3, Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z I% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt l1.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 pomoc w leczeniu i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i chorych dzieci 5 307,44 zł

2 Finansowanie wyposażenia sal przedszkolnych i szkolnych oraz wyposażenia placu zabaw przy
p rzedszkolach

27 6O3,1,6 zł

3 Finansowanie pomocy dydaktycznych, zabawek edukacyjnych, artykułów papierniczo-plastycznych

oraz sprzętu niezbędnych do zajęć przedszkolnych i szkolnych
15 517,85 zł

4 Wspomaganie klubów spońowych ( w tym refundowanie kosztów obozów sportowych, sprzętu
sportowego i odzieży sportowej)

I7 026,96 zt

3.4, Cele szczegółowe, w rozumieniu pzepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane pnez podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

I UKS Ruch Radzionków 5 870,68 zł

2 Przedszkole nr 11 w Tarnowskich Górach 5 742,68 zt

3 Gminne przedszkole nr 2 wieszowa 4 812,72 zł

4 Szkoła Podstawowa Tąpkowice 3 760,00 zt

5 Lks sokół orzech 3 4t5,22 zł

ą. Koszty ogółem;

Wtyńiwysokość, ]
łosztów finan savraaa

z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: t79 069,22 zł 63 205,42 zł

a} koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego zł94 368,34 63 205,42 zł

DrUk: NlW-cRso

3. lnformacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób firycznych



1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

(Należy wskazać jednq lub więcej pozycjiwraz z kwotą
przyznanego zwolnienia )

{* zpodatku dochodowego od osób prawnych

f zpodatku od nieruchomości

f z podatku od czynności cywilnoprawnych

f* z podatku od towarów i usług

j- z opłaty skarbowej

'f z opłat sądowych

f zinnvch zwolnień, jakich:

11* nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00

0,00

0,00 zł

0,00 zł

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa lub jednostek samonądu terytorialnego, lub zawarła na

preferenryjnych waru n kach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania,
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazdć jednq lub więcej pozycji)

I Wlasnosc

fi użytkowaniewieczyste

|-* najem

f* użytkowanie

|- użyczenie

f dzierżawa

1* nie korzystała

Druk: NlW-cRso

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zl 0,00 z,|

c) koszĘ z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00 zl

d) koszty finansowe 84366,35 zl

e) koszty administracyjne 0,00 zł

f) pozostałe koszty ogółem 334,53 z1 0,00 z]

{.2. Koszty kampanii informaryjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku

dochodowego od osób fizycznych
0,00 z]

5. Wynik działalności odptatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego ]ub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okre§ie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 88 463,54 z1

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 z]

5.3, Wynik działalności gospodarczej 0,00 z1

w tym; wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

lV. Korzyfiani§ z uprautnł§ń w ckregie sprawozdawczym

2. organizacja korzystata z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej
radiofonii i telewizji o prowadzonej dziatalności nieodpłatnej poźytku publicznego, zgodnie z arl,23a
!5t. 1 ustawy z dnia 29 grudnia L992 r. o radiofonii i telewizji (Dz, U, z ZaLL r. Nr 43, poz. ż26, z późn.

.m.)

t lax
fr błie

V. Per§onel oĘąniracii pożytku publkzn€go w okresie §plawozdaw.zym



Druk: NlW cRso

1. Pracownicy oraz osoby Świadczące uslugi na podstawie umowy cyrvilnoprawnej

L.L Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
rw ndnnwiPrt7i nale)v tlwznlednil w<7v<tkip n<ńh\1 ,ntnrr]ni^nó ut ńrnfrniż^.ii nn ń^i.ldl,,ió.ł^.llń12,1

4,0 osób
orocy (etot lub częŚĆ etatu) w okresie sprowozdowczym, nawet jeśli obecnie nie sq już zotrudnione w
)rgonizocji)

1.2. Paeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w pĘeliczeniu na
pełne etaty'(Aby 

określić'przeciętne Zotrudnienie nOleży zsumowoć wszystkie osoby zatrudnione no podstawie stosunku pracy w
poszczególnych miesiqcach w okresie sprowozdowczym (wraz z ułamkami odpowiodajqcymi części etotu, np. o,5 w
przypadku osoby zotrudnionej no pół etotu), dodoć do siebie sumy zatrudnionych z 72 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik
wpisać z dokłodnościq do 7 miejsco po przecinku)

2,8 etatóW

1,3. Liczba osób w organizacji świadczących uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0,0 osób

2.Cńnnkońe

2.1. Organizacja posiada członków

r Tab.

łt |źię

0,00 osób fizycznyc|

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie §pra$,ozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
l7nalnio,,,ćtdlł,d , lńia a' Iłlłiałaia )nna r 

^ 
Ażihłdlń^ć.i h^;vrLlJ ntthlrrlnaan i 

^ 
l^,^I^ńłd.;n.i,

: lek
tr ?łtafizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenio wykonujq świodczenia no rzecz organiZocji, niezoleżnie od tegol czy sq to

osooy nlezwlqzgne z orguIllzualq, l
p rzed stdwici e le wło d z o rgo n i zo cj i )

a5OUy 5W lu uLzqLe u5l ugI

3.2. Liczba wolontariuszy wykonująrych świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30
dni
|Iłdy wolontoriusż powinien być ticzony tylko raz, niezoleżnie od liczby świadczeń wykononych na rzecz orgdnizocji w

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

0,00 osób

a) członkowie arganizaĄi, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie
W umowycywilnoprawnej,członkowieorganuzarządzającego

0,00 osób

ŁVm:' b) inne osoby 0,00 osób



l3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
miesiecv
(KoŻdY wolontariusż Powinien byĆ licżony tylko ro,z, niezoleżnie od ticzby świodczeń wykonanych no rzecz organizocji w
o kre sie s p row o zd awc zy m )

0,00 osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące ustugi na podstawieW umowycywilnoprawnej,członkowieorganu zarządza!ącego
tvm:

0,00 osób
' 

b) inne osoby

3.4. Liczba Wolontariuszy wykonujących świadczenie narzeczorganizacji przez okres dłuższy niź 6
miesiecv
(KoŹdY wolonLoriusz powinien byc ticzony tytko ror, niezoleżnie od liczby świodczeń wykonanych na rżecz orgonizocji oKw
o kres ie sp rowoz d awczym )

0,00 osób

0,00 osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawieW umowycywilnoprawnej,członkowieorganul:rze-]ąceg9__ 0,00 osób

b) inne osoby 0,00 osób

65 835,08 złl,.Łączna kwota Wynagrodzeń {brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę 65 835,08 zł

- wynagrodzenie zasadnicze 43 829,27 zł

- nagrody 0,00 zł

- premle 22 005,81 zł

inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów rywilnoprawnych 0,00 zł

ż. Łączna kwota wynagrodzeń wyptaconych pnez organizację pracownikom oraz osobom
Świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością
pożytku publicznego

0,00 zł

w a) w związku z prowadzoną działalnością odpiatną pożytku publicznego 0,00 zł
tym: b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji

65 835,08 zł

4. WysokoŚĆ przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby okreŚliĆ przeciętne miesięczne wynogrodzenie noleży: 1.zsumowoć wszystkie kwoty wy'nOgrodzeń wypłocone w ciqgu
roku sprowozdawczego (wliczojqc wynagrodzenie zasadnicze, nogrody, premie i inne świodczenia oraZ umowy
cywiInoprowne); 2, podzielić zsumowanq kwotę przez 72 (miesięcy)

693,00 zł

5. MĄsokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
(potr? komentor7 do punktu 4)

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych,
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrż komentorż do punktU 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypiaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadcz enia, oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentorz do punktu 4)

1 931,78 zł

Druk; NlW-cRso



Druk: NlW cRso

X. lnform*s_}Ę uzupełn iające

1. Wykaz spółeĘ w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałow lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20%
ogólnej liczby gtosów w organie stanowiącym spółki

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki %udzialów
lub akcji w

kapitale

% udzialu w ogólnej
Iiczbie głosów

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. lnformacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacjiprzez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

4. Organizacja przeprowadzita badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia ż9
września 1994r. o rachunkowości {Dz. U.z2009 r, Nr 152, poz.!223,zpóźn. zm.) lub
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2OO4 r. w sprawie obowiązku badania
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz.2852)

. lek
ł3 łłię

5. Dodatkowe informacje
(Możno wpisać w paniźsze pote inne informacje, którymj organizocjo chciołaby podzielić się z opiniq publicznq)

czytelny podpi§ osoby upoważnionej
lub podpisy osób upowaźnionych do
skladania oświadczeń woli w imieniu

olganlzacJl

Aleksandra piecuch - prezes
Fundacji Data wypełnienia sprawozdania


